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"As Histórias que Mogi Desconhece" 

Ivan autografa livro em noite de festa 
Noite de autógrafos no Djapa foi marcada pela grande participação 
do público; obra conta os bastidores da política e da sociedade 

MARIA REGINA ALMEIDA 
Da reportagem local 

Osvaldo Birke 

 
Prestígio: O ex-prefeito Junji Abe, que prestigiou ontem Ivan, destacou a postura determinada 
do ex-vereador 

O lançamento ontem do livro "As Histórias que Mogi Desconhece", escrito pelo ex-

vereador Ivan Siqueira, serviu como um teste de popularidade e de carisma do autor 

que, apesar de ter deixado a vida pública há mais de 20 anos, ainda é reconhecido e 

valorizado pela sua atuação na Câmara e como cidadão. O espaço reservado no 

restaurante Djapa para os autógrafos ficou pequeno para acomodar tantos amigos, 

políticos, familiares e ex-colegas, que compareceram ao evento. 

 

"É um grande presente para Mogi das Cruzes. É um livro que marca a vida política na 

cidade e foi escrito por um homem que é uma lenda viva na história do município", 

ressaltou o presidente da Câmara, Mauro Araújo. 

 

Junji Abe, ex-prefeito de Mogi, esteve no lançamento da obra e lembrou a vida política 

de Ivan Siqueira, marcada pelas atitudes corajosas, ousadas e firmes na defesa 

daquilo que ele acreditava ser correto. "Ele, como vereador, não tinha medo de se 

posicionar, mesmo que isso viesse a desagradar quem quer que fosse. Por esta 

postura determinada, ele ficou com a fama de ser polêmico", observou. "Ivan Siqueira 

é um político que merece os nossos aplausos, pois ele contribuiu muito para o 

progresso de Mogi", completou. 

 

O historiador Mário Sérgio de Moraes, que lançou em março o livro "Nova História de 



Mogi das Cruzes", disse que a publicação da obra de Ivan Siqueira pela Editora Mogi 

News significa muito para a cidade: "Foi mais uma bola dentro do Grupo Mogi News, 

que soube valorizar um personagem tão importante na vida política de Mogi. Entre o 

fim da década de 1950 e nos anos de 1960, ele participou das principais decisões que 

marcaram a vida da cidade até hoje. Eu estava ansioso por ter esta importante obra 

em minhas mãos". 

 

Jamil Hallage, ex-secretário de Obras da Prefeitura de Mogi, lembrou as "brigas" que 

teve com o grande amigo Ivan Siqueira, no período em que este último era vereador. 

"Brigávamos pelas obras que estavam sendo executadas pela Prefeitura, pois havia o 

seu interesse em querer o melhor para a cidade". Hallage parabenizou Siqueira pelo 

livro e disse acreditar no sucesso da obra. 

 

O vereador Geraldo Tomaz Augusto afirmou que, antes de tudo, o livro de Ivan 

Siqueira será um aprendizado para os novos políticos. "Estou curioso para ler esta 

obra porque tenho certeza que vou aprender muito com os seus ensinamentos. Ivan 

Siqueira é a memória viva da política mogiana". 

 

Para o diretor-presidente do Grupo Mogi News, Sidney Antonio de Moraes, o 

lançamento do livro de Ivan Siqueira pela Editora Mogi News mostra que, novamente, 

a escolha do tema foi acertada. "Para nós, que fazemos parte deste sucesso, temos 

de nos orgulhar em dar o devido destaque que este político tem para Mogi das 

Cruzes". 
 


